
Trnovska vas. Alojz Benko še en mandat 

»Da sem edini, je še večja 
odgoYornost!« 
V občInI Trnovska se letos za funkcIjo župana poteguje le en kandIdat - doseda
njI župan Alojz Benko (SLS). ObčanI ln občanke Trnovske vasI tako pri Izbiri župa
na ne bodo Imeli nobenega dela, zato pa se bodo lahko odločali med 15 kandIda
ti za svetnIke; velika večIna Iz vrst SDS ln SLS, eden pa nastopa kot kandidat SD. 
Kako vIdI prIhodnost občIne Alojz Benko, pa je razvIdno Iz njegovIh odgovorov. 

Kateri problem se vam 
zdi v tem trenutku v vašI 
občini najbolj pereč? 

A. Benko: .Problemov v 
občini je veliko. za prioriteto 
reševanja je zraven župana 
odgovoren tudi občinski svet 
in občinska uprava. Prepričan 
sem, da labko le s trdim delom 
vseh nadaljujemo uspebe, ki so 
vidni na vseh področjih." 

Kaj se vam je zdelo v do
sedanjem razvoju občine 
dobro, kaj slabo? 

A. Benko: .Razvrščati, kaj je 
bilo pri dosedanjem razvoju 
dobro in kaj slabo, je praktič' 
no pri takšni občini, ki potre· 
buje vse, nemogoče.' 

Kateri konkreten projekt 
nameravate realizirati v pr-

vem leru vodenja občine? 
A. Benko: .Glavna prioriteta 

za naslednje leto je obnova kul
turne dvorane in pričetek pro
jekta obnove vasi Biš, Bišečki 
Vrh in Ločič." 

Kakšen je vaš pogled na 
ureditev obrtne cone - je 
občini nujno potrebna ali 
ne in zakaj tako? 

A. Benko: .Obrtna cona je 
za občino vsekakor pridobitev, 
vendar je ni mogoče v vsaki 
občini umestiti v prostor." 

Kaj konkretno bi kot žu
pan naredili za zmanjšanje 
brezposelnosti v vaši obči-., 
nt. 

A. Benko: .Problema brezpo
selnosti ne more reševati vsaka 
občina posebej. Nujno pa je za 
zmanjšanje brezposelnosti ure
diti razmerje v prihodkih med 
tistimi, ki delajO, in tistimi, ki 
nočejo delati ." 

Zakaj - po vašem mnenju 
- ni v vaši občini še kakšne
ga kandidata za župana? 

A. Benko: .To,da nimam pro
tikandidata, ne pomeni nič 

manj odgovornosti, nič manj 
dela v prihodnosti. Pomeni za
upanje ljudi in še večjo odgo
varnost do njih." 


